OTÁZKY A ODPOVEDE (FAQ)

Aké sú moje povinnosti, ako zákazníka Brenntagu podľa nariadenia REACH?

Ako zákazník Brenntagu, v zmysle nariadenia REACH ste následným užívateľom a ako
taký by ste mali sledovať informácie manažmentu rizík a prevádzkové podmienky
používania, popísané v rozšírenej KBU (extKBU) získanej od dodávateľa. Ak je to
aplikovateľné, postúpte informácie ďalej účastníkom v smere dodávateľského reťazca.
Ak ste následný užívateľ produkujúci prípravky (zmesi) (ste formulátor), musíte
zabezpečiť, že extKBU pre tento prípravok obsahuje všetky relevantné informácie získané
od dodávateľov jednotlivých zložiek. Upozornenie: Toto bola povinnosť následných
užívateľov už podľa predchádzajúcich právnych predpisov. Novým prvkom v rámci
REACH je prijímanie a odovzdávanie použitiu-špecifických informácií a opatrení
manažmentu rizík, vzťahujúcich sa na expozíciu ľudí a životného prostredia.
Za akých podmienok môžem získať extKBU?

KBU rozšírená o expozičný scenár je povinná, keď je látka klasifikovaná ako nebezpečná
a vyrábaná v množstve 10 ton a viac alebo je posúdená ako PBT alebo vPvB. V závislosti
na termíne registrácie, podľa vyrábaného objemu produkcie nebezpečnej látky, ext KBU
bude poskytnutá niekoľko mesiacov po príslušnom termíne registrácie. Ak má látka
výnimku z registrácie, alebo nie je klasifikovaná ako nebezpečná alebo je produkovaná v
objeme menšom ako 10 ton, nie je potrebné poskytnúť extKBU.
Čo je - v krátkosti - " expozičný scenár" ?
Vykonaním hodnotenia chemickej bezpečnosti látky registrant môže usúdiť, že látka je
nebezpečná a v tomto prípade musia byť vykonané ďalšie kroky hodnotenia expozície a
charakterizácie rizika. Expozičný scenár dokumentuje výsledok hodnotenia expozície a
charakterizácie rizika a popisuje za akých podmienok je chemická látka vyrábaná alebo
používaná bezpečne v životnom prostredí, na pracovisku alebo u spotrebiteľov počas jej
celého životného cyklu. Expozičný scenár sa zaoberá všetkými identifikovanými použitiami.
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Bude moje použitie podporované v registračnej dokumentácii (dozieri) ?

Informácie o použití, ktoré sme získali od našich zákazníkov sme postúpili našim
dodávateľom v súlade s čl. 37. Veríme, že väčšina spoločných použití, ktoré boli
identifikované rôznymi priemyselnými združeniami, budú zahrnuté v registračnej
dokumentácii. Vzhľadom k tomu, že Brenntag je distribútor, nebudeme registrovať látky
a nie sme v pozícii robiť akékoľvek vyhlásenia, ktoré použitie bude, resp nebude zahrnuté
do príslušnej dokumentácie predkladanej našimi dodávateľmi. Podporované použitia a
podmienky používania budú oznámené prostredníctvom KBU rozšírených
o expozičné scenáre, tzv. rozšírených KBU (extKBU). Následným užívateľom sa odporúča
čo najskôr po obdržaní extKBU, skontrolovať svoje použitia a podmienky používania
vzťahujúce sa na látku.
Čo v prípade, ak niektoré moje použitie nie je zahrnuté v registračnej dokumentácii?

Ak niektoré z Vašich použití / podmienok používania nie je zahrnuté v extKBU, máte 12
mesiacov na to, aby ste chýbajúce použitie dali do súladu s REACH. Podľa článku 39-1
môžete pokračovať v aplikovaní tohto použitia / podmienok používania počas obdobia 12
mesiacov, ktoré začína dňom obdržania registračného čísla prostredníctvom extKBU.

Aké mám možnosti v prípade, že moje použitie nie je zahrnuté?

Počas 12 mesiacov po obdržaní extKBU si môžete vybrať z niekoľkých možností, aby
Vaše použitia boli kompatibilné s REACH:
• Zmeniť svoje podmienky používania tak, aby boli v súlade
• Kontaktovať Vašich dodávateľov a informovať ich o chýbajúcom použití / podmienkach
používania
• Vybrať alternatívneho dodávateľa, ktorý má vo svojej registrácii zahrnuté chýbajúce
použitie / podmienky používania
• Špeciálne použitia / podmienky používania, pre ktoré nebol nájdený žiadny registrant,
môžu byť hodnotené a následne musia byť oznámené ECHA samotným následným
užívateľom (články 37-4, 38-1 a 39-2)
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Nôžem naďalej používať látky dodané pred termínom registrácie, aj keď nie sú
registrované?

Pred-registrované látky, ktoré boli vyrobené alebo dovezené a uvedené na trh pred
príslušným termínom registrácie, môžu byť ešte používané následným užívateľom,
distribútorom alebo dodávateľom v dodávateľskom reťazci aj po tomto termíne, aj keď
výrobca nepredložil žiadosť o registráciu. Každý účastník v dodávateľskom reťazci, ktorý
nemá povinnosť registrácie, môže naďalej používať množstvo látky, ktoré mu bolo dodané
pred termínom registrácie.
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